
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 
  
  

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121-8181 / 8182 / 8223 
E-mail: cpl@trt19.jus.br 

Página 1 de 2 

PROAD 2.130/2021 

PE 18/2021. 

 

Objeto: Contratação de companhia seguradora para cobertura dos imóveis do Tribunal Regional do 
Trabalho da 19ª Região, contra riscos de incêndio, queda de raios, explosão, danos elétricos e 
inundação, conforme os imóveis especificados e as exigências estabelecidas no Termo de Referência 
e seus anexos.  
 

Pedido de Esclarecimento 1 

 

O presente expediente destina‐se a responder o pedido de esclarecimento interposto de forma 
tempestiva e na forma disposta no item 10 do instrumento convocatório relativo ao pregão em 
epígrafe, restando preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade e tempestividade da peça 
interposta. 

Abaixo seguem as perguntas formuladas e as respectivas respostas: 
 
PERGUNTAS:  

 
Questionamento 1- NO ITEM 7 PRÉDIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA 
(EM REFORMA) 
 
18 – DÚVIDAS MAIS FREQUENTES DOS LICITANTES  
...; 
 
5 - Dentre os imóveis a serem segurados, existe algum em reforma? 
 
- Sim. O Prédio Sede da Vara do Trabalho de Arapiraca, item 07, deste anexo I, no entanto, a obra 
encontra-se interrompida por destrato. 
 
- Ressaltamos que a reforma da edificação de Arapiraca é de abrangência geral, somente as paredes 
e a estrutura de concreto serão reaproveitadas, e que o percentual desta reforma, com relação ao 
prédio, é de 94,44%. 
 
De acordo com os termos constantes nas condições Gerais e/ou Especiais das Apólices de Seguro 
Empresarial, excluem-se do presente contrato de seguro entre outras coisas, quaisquer prejuízos, 
ônus, perdas, danos ou responsabilidades de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por 
e/ou resultantes de: 
 
Durante os trabalhos de construção, demolição, reconstrução, reforma ou alteração da estrutura do 
imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, ainda que a obra 
encontra-se interrompida. 
 
A cobertura do item 7 (VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA) poderá ser concedida após a 
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conclusão da obra e a entrega do prédio em condições de sua utilização pelo TRT19, com a 
instalação e perfeito funcionamento de todos os sistemas protecionais contra incêndio. 
 
Neste caso, a inclusão poderá ser formalizada através de um endosso a apólice com cálculo do custo 
pro-rata temporis. 
 
 
Observo que na etapa destas obras, a responsabilidade por qualquer dano ao imóvel, é de 
competência exclusiva e única da empresa contratada para a obra. 
 
 
Assim, solicitamos a exclusão do item 7 do escopo de coberturas da Apólice de Seguro 

Empresarial, por ser risco excluído das condições gerais das apólices de seguro. 
 
 

   
RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 1: 

 

A Administração deste Tribunal promoverá ajustes no Termo de Referência para excluir do 
rol de cobertura o imóvel da VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA mencionado no item 7 do 
escopo do objeto. 

 
 
CONCLUSÃO: 

 

Por todo o exposto, acolhe-se integralmente o pedido de esclarecimento apresentado para 
retificar o edital e seus anexos, publicarmos este documento nos sites www.comprasnet.gov.br e  
www.trt19.jus.br , bem assim informar aos interessados que será divulgado oportunamente novo 
edital e concedido novo prazo para apresentação de propostas e abertura da sessão pública de 
disputa de lances. 
 
Maceió, 09/07/2021. 
 
Neivaldo Tenório de Lima 
 Pregoeiro 


